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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за септембар 2019.године
Клуб одборника ДНС-а напустио
скупштинско засједање
Клуб одборника ДНС-а напустио је 28.
сједницу Скупштине града Приједора
због, како су рекли, вишемјесечних
незаконитости које се дешавају у овом
тијелу.
Замјеница шефа Клуба одборника ДНСа Валентина Совиљ подсјетила је да је
Влада Републике Српске оспорила
четири акта које је приједорски
парламент донио у фебруару ове године
и упутила их на управни поступак, а да
је Скупштина града мимо одлуке Владе
те акте на сједници одржаној 4.
септембра укинула.
„Влада се није очитовала у року од два
дана, колико је законом предвиђено,
што значи да су сви претходни
закључци на снази и да треба покренути
управни спор. Ми немамо информацију
да ли је покренут. Ако јесте, треба да га
сачекамо,
ако
није,
онда
ће
правобранилац образложити зашто није
покренуо, а био је овлаштен“, рекла је
Совиљева након напуштања сједнице.
Она је подсјетила да већ постоји судска
пресуда због незаконитих одлука
Скупштине града, да је о њој требало
расправљати и да тиме што се она
игнорише и не ставља на дневни ред не
значи да ће престати да постоји.
„Снага мишића не значи и снагу
закона. Одлука је да не присуствујемо,
јер бисмо својим присуством дали
легитимитет у даљем срљању, паду и
незаконитости.
Упозорили
смо
одборнике, а ево већ осам мјесеци,
можда и више, кријући се упорно иза

интереса наших грађана, дешавају се
незаконитости“, рекла је Совиљева.
Сједницу су напустили и три начелника
одјељења и градоначелник Миленко
Ђакаовић које је рекао да није довољан
број руку него да се мора водити рачуна
о законитости.
„Ово прије свега упућујем одборницима
и предсједништву Скупштине, а
посебно људима који су задужени да се
баве законитошћу рада Скупштине“,
рекао је Ђаковић.
Поступак ДНС-ових одборника за
предсједника
Скупштина
Ајдина
Мешића није споран, јер је и сам као
одборник СДА напуштао засједање.
– Сматрам да је пуно право одборника
да се на тај начин изјасне о раду
Скупштине или да дају своје мишљење
– рекао је Мешић.
Асфалтиране три улице у Козарцу
Центар Козарца, на подручју старе
тврђаве, добио је три нове улице које су
реконструисане и пресвучене асфалтом.
Према
ријечима
градоначелника
Миленка Ђаковића, за покретање ове
иницијативе најзаслужнија је мјештанка
Козарца Анита Хоџић.

- У сарадњи са Секретаријатом и градом
успјели смо завршити овај пројекат који
је изузетно виталан. Овдје је сад остало
да реконструишемо и уредимо пијацу
која се налази овдје уз зидине старог
града, а ред би био да се реконструише
и остатак старог града који би могао
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бити туристичка атракција на овим
подручјима – рекао је Ђаковић.
Он је додао да је ово само један сегмент
пројекта реконструкције градских и
сеоских улица у Приједору.
„ Грађанима Козарца и њиховим
гостима, који ће користити ове путеве,
желим да уредно пролазе овим улицама
које су много уређеније него раније“
истакао је Ђаковић.
Анита Хоџић, која је у периоду од 20142018.године била делегат у Вијећу
народа БиХ истакла је да су јој се
обратили мјештани са захтјевом да се
изврши
реконструкција
ових
саобраћајница.
„ Четвртком је овдје пазарни дан и овим
улицама до пијаце долази велики број
грађана тако да сам покренула ту
иницијтиву
и
уз
подршку
градоначелника, успјешно смо је и
окончали“ изјавила је Хоџићева.
Она је потврдила да је ријеч о улицама
Ахмета Мелкића, Кемала Кључанина и
Хасана Хушидића, а да је пројекат чија
је вриједност око 56.000 КМ урађен у
сарадњи са Секретаријатом за расељена
лица и миграције БиХ.
У име мјештана овог дијела Козарца
захвалио се Шефик Арнаутовић који је
истакао да је ово први пут послије 30
година да се уреди овај дио Козарца.
„ Имамо велику жељу да се уреди ова
пијаца и простор око куле, јер то није
добро само за нас већ за мјештане и
околних мјесних заједница који се овдје
окупљају на пијачни дан“, истакао је
Арнаутовић.
Озваничен завршетак радова на
изградњи примарне канализационе
мреже у три МЗ
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и руководилац МЕГ пројекта у
БиХ Горан Штефатић озваничили су
завршетак радова на изградњи примарне
канализационе мреже у дужини 3.137,94
метара у три приградске мјесне

заједнице , а вриједност пројекта је
530.000 КМ.
Штефатић је подсјетио да пројекат
општинског еколошког и економског
управљања /МЕГ/ финансира Влада
Швајцарске,
а
реализује
УНДП.
"Град Приједор је у нашем пројекту од
2016. године и самим тим у протекле
три године је учествовао у свим
пројектним активностима гдје је
доказивао и показивао начин гдје може
побољшати свој свакодневни рад, рад
своје администрације и побољшање у
раду водоводног предузећа и као круна
свега
овога
резултирало
је
додјељивањем средстава за извођење
овог пројекта", рекао је Штефатић.
Он је истакао да је УНДП прошле
године урадио анализу стања и да се
Приједор успио пласирати на друго
мјесто у укупном поретку од 18
општина и градова који учествују у
МЕГ-у.
"Самим тим се кандидовао за редован
износ гранта плус бонус износ гранта од
160.000 швајцарских франака које ће се
примијенити у другом пројекту који
планирамо са градом, а радиће се о
замјени водовода у неким дијеловима
града",
додао
је
Штефатић.
Ђаковић је навео да је ријеч о пројекту
који ће трајати 12 година и у којем се
сваке године испуњавају одговарајући
услови и средства на два различита
нивоа се додјељују у складу са
резултатом.
"Ми од почетка учествујемо у највишем
нивоу средстава. Ево ове године смо
завршили примарни канализациони
систем за насеља Орловача, Калата и
Чиркин Поље, гдје је град уложио
270.000 КМ, а УНДП 260.000 КМ",
рекао
је
Ђаковић.
Он је подсјетио да уз еколошку иде и
економска компонента гдје је град
уложио 60.000 КМ, а УНДП 40.000 КМ
у
набавку
машина
за
помоћ
предузећима.
"Ове и идуће године слиједи санација
водовода у Гомјеници и, вјероватно,
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Чиркин Пољу, гдје ће бити уложено око
900.000 КМ, јер смо ове године добили
додатне финансијске бонусе због
добрих резултата", истакао је Ђаковић.
Мјештанин Орловаче Ранко Јаковљевић
рекао је да ова мјесна заједница никад
до сада није имала канализацију и да је
ово први колектор који добија, те да ће
на њега бити прикључено око 300
домаћинстава.
Приједор добија нови кружни ток
У Приједору је озваничен почетак
радова на изградњи кружне раскрснице
на укрштању магистралних путева М4 и
М15 са Улицом 29. новембра, односно
на самом улазу у град.
Домаћин свечаности увођења извођача
радова у посао изградње нове
раскрснице био је градоначелник
Миленко Ђаковић који није крио
задовољство овим пројектом, јер ће то,
према његовом мишљењу растеретити
саобраћај на подручју града.
"На
основу
стратегије
развоја
саобраћаја у Приједору дошло је до
изградње још једног објекта који је
означен као значајан објекат на
регулацији саобраћаја на путу М4, тако
да са задовољством могу констатовати
да ће град Приједор у наредних 90 дана
добити један нови саобраћајни објекат
од великог значаја за све пролазнике на
овом путу, за много лакше укључење и
искључење из града Приједора на
саобраћајницу према Бањалуци и Новом
Граду., изјавио је Ђаковић.
" То неће утицати само на смањење
гужве, већ ће се на тај начин повећати и
безбједност у саобраћају", изјавио је
Ненад Нешић, вршилац дужности
директора ЈП "Путеви Републике
Српске.
Он је додао да очекује да све тече по
плану и да до краја године Приједор
добије нову кружну раскрсницу те
безбједнији, али бржи саобраћај.

Министар саобаћаја и веза и Влади
Српске Неђо Трнинић је изјавио да је
ово једна од пет критичних дионица на
магистралном путу Бањалука- Приједор,
а изградњом кружног тока, сигурност
учесника у саобраћају биће на вишем
нивоу.
"Све смо обиљежили саобраћајном
сигнализацијом. Идемо у санирање ове
критичне тачке и надам се да овдје више
неће бити проблема. Иначе, у
Републици Српској има више од 40 тих
критичних тачака. Три смо санирали, за
девет радимо пројектну документацију,
а циљ је да на свим извршимо
санацију",
истакао
је
Трнинић.
Вриједност радова је 455.000 КМ.
Инвеститор је јавно предузеће "Путеви
Републике
Српске",
а
извођач
приједорско предузеће "Нискоградња
Марјановић",а рок за завршетак радова
је 90 дана.
Потписан уговор са фирмом ЦНЦ
пауер
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић потписао је са власницима
фирме „ЦНЦ Пауер“ уговор о продаји
земљишта површине 5.200 квадратних
метара у Индустријској зони „ Целпак“
на којем ће се у првим фазама градити
производни објекат од 500 квадратних
метара ,а касније и хале за производњу ,
складиштење и администрацију.
Власник предузећа „ЦНЦ Пауер“
Сабахудин Исламоски је изјавио да ће
се ово предузеће у наредном периоду
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бавити машинском обрадом метала
/инокса/
,
с
обзиром
да
је
металопрерађивачка
дјелатност
препозната као једна од најзначајнијих
на подручју града.
„Изградњом
нових
производних
капацитета и набавком 8-10 високо
аутоматизованих машина, планирано је
запошљавање до 20 радника у прве три
године пословања, а биће омогућена и
едукација младих људи“, рекао је
Исламоски.
Висина укупно планираних средстава у
основна и обртна средства биће у првој
фази 450.000 КМ , а касније и до
700.000 КМ.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић је појаснио да је ријеч о
перспективном „старт уп“-у који је од
занатске радње која се бавила иноксом
„ Будо инокс“ постао предузеће.
„Ово је још једно предузеће које ће
развијати своје пословне идеје у нашој
индустријској зони гдје ми стварамо
повољне услове и за страна ио домаћа
предузећа која желе улагати и
запошљавати
раднике“,
казао
је
Ђаковић.
Он је додао да град Приједор нуди
земљиште у Индустријској зони
инвеститорима, производним фирмама
знатно јефтиније него на тржишту
„ Нама је првенствени циљ развој
привреде у граду и нова запошљавања ,а
тамо већ имамо предузећа која су од
пословног инкубатора већ у трећој фази
проширивања производних капацитета,
што радује и охрабрује“ , појаснио је
Ђаковић.
Градском одлуком о располагању
непокретностима у својини града
Приједора под посебним условима ради
изградње
производно-пословних
објеката и других објеката цијена
квадратног метра земљишта се креће од
1-8 КМ., што је далеко повољније од
тржишних цијена.

Пријем за музичаре из Трентина
Градоначелник
Миленко
Ђаковић
организовао је пријем за представнике
италијанске
Музичке
школе
и
истоименог оркестра „Опера прима“ из
покрајине Трентино.
Ријеч је о почетку сарадње
са
овдашњом Музичком школом „ Сава
Балабан“ коју је иицирало Удружење
Програм Приједор,а која ће бити
озваничена и концертом који ће гости из
Италије одржати на Тргу мајора Зорана
Карлице.
Ђаковић је након пријема изјавио да се
тиме сарадња Трента и Приједора
наставља и проширује.
„ Ми, политичари, успостављамо
контакте широм свијета, а онда се разне
структуре из Приједора и осталих
градова
повезују
и
настављају
заједничку сарадњу, некада и без
учешћа локалне заједнице. Драго ми је
да и музичари његују узајамне контакте,
јер имамо реномирану Музичку школу у
Приједору“, рекао је Ђаковић.
Концерт у Приједору резултат је
сарадње са Музичком школом „Саво
Балабан“ у оквиру пројекта „Свирајмо
заједно“, рекао је Корадо Бунгаро,
директор Музичке школе “Опера
прима” који је уједно и
начелник
Одјељења за културу и међународну
солидарност града Трента. Он је
појаснио да њихов оркестар чине млади
музичари узраста од 12 до 18 година.
„ Карактеристично за овај оркестар је
што професори, наставници и директор
свирају са ученицима, како би били
заједно, учили једни од других и
доживјели музику на једнаком нивоу“,
изјавио је Бунгаро. .
Обиљежен Свјетски дан туризма
Град
Приједор
и
Туристичка
организација града Приједора били су
домаћини обиљежавања Свјетског дана
туризма. Министар трговине и туризма
Републике Српске Сузана Гашић је на
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пригодној свечаности организованој
тим поводом у Хотелу „ Приједор“
изјавила
да
се
избором
теме
овогодишњег Свјетског дана туризма –
„Туризам и радна мјеста: боља
будућност за све“ жељело указати на
значај те привредне гране.
„Цијенећи значај туризма у укупном
развоју привреде једне земље, желимо
му дати значај у том смислу. Јачањем
туризма јачамо економију, а Република
Српска има огроман потенцијал и
такође има много садржаја на којима
морамо заједно радити“, рекла је
Гашићева у обраћању учесницима.
Она је додала да је координационо
тијело
Туристичке
организације
Републике Српске донијело одлуку да
се овај датум сваке године обиљежава у
другој локалној заједници у Српској, а
да се први пут на такав начин
обиљежава управо данас у Приједору.
“Желимо дати значај туризму у смислу
веће запослености у Републици Српској,
што нам је од великог значаја. Ми ту
видимо велике потенцијале и надамо се
да ћемо успјети направити добре
резултате“, додала је Гашићева.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић рекао је да приједорска регија
има велики туристички потенцијал за
развој.

самом граду мурали један од новијих
туристичких брендова.
Директорица Туристичке организације
Републике Српске Нада Јовановић
рекла је да је Свјетска туристичка
организација објавила податке да је у
туризму запослено 319 милиона људи
на свијету или десет одсто од свих
запослених на планети.Она је нагласила
да је значај обиљежавања 27. септембра
у подизању свијести не само о потреби
и могућностима запошљавања
у
туризму, него и о потреби подизања
зарада запослених у туристичком
сектору, а не да раде на бази
ентузијазма.
Директорица Туристичке организације
града Приједора Амира Ганић рекла је
да је Министарство трговине и туризма
дало сагласност на Приручник за
туристичке водиче регије Приједор.
Обиљежавање Свјетског дана туризма у
Приједору је окупило око 140 званица
из туристичког сектора Српске. Они су
данас имали прилику да бирају једну од
могуће двије вођене туре. Организатори
овог догађаја у Приједору су били
Министарство трговине и туризма,
Туристичка организација Републике
Српске, Туристичка организација града
Приједора и град Приједор.
Отворен пут у Брезичанима

„Ми се морамо трудити да обезбиједимо
што више радних мјеста, а и мјеста која
људи желе посјетити“, навео је Ђаковић
и додао да су ту и ријека Сана и
Национални парк „Козара“, а да су у

У
Приједору
је
отворен
новоасфалтирани пут Пљохаре Брезичани чија је дужина 1.200 метара
за који је из буџета града издвојено
99.200 КМ. Градоначелник Миленко
Ђаковић рекао је да је асфалтирање
урађено
у
оквиру
овогодишњег
програма
реконструкције
путева.
"Ми се настојимо организовати тако да
широм територије града асфалтирамо
дио по дио путева, реконструишемо
остале путне правце, а ево започели смо
са градњом кружног тока на улазу у
град и пројекат се активно већ ради за
изградњу
аутопута
Приједор
Бањалука, а након тога слиједи наставак
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аутопута до Новог Града и брзе цесте до
Козарске Дубице", рекао је Ђаковић.

Он је додао да се у оквиру стратегије
развоја саобраћаја настоји да што више
сеоских подручја добије асфалтне
путеве уз одговарајућу инфраструктуру.
"Намјера нам је да овим путевима људи
одлазе на посао и долазе кући, а не да
одлазе у иностранство, као и да што
више асфалтних путева имамо и у
руралним дијеловима града", додао је
Ђаковић..
Калцедонија
Директор за инвестиције италијанске
компаније " Калцедонија" Франческо
Руфоли изјавио је у Приједору да је ,
због промјена на тржишту, ова
компанија одлучила да преуреди
властити објекат бившег " Тропика" у
Брезичанима и тамо прошири постојећу
производњу.
Он је истакао да се на подручју
Приједора налазе већ више од годину
дана и да су наишли на изузетно
ефикасну помоћ и велику сусретљивост
у
Градској
управи
Приједор.
"Калцедонија је у протеклом периоду
тражила терен гдје би се водила
активност шивења и бојења чарапа и
Град нам је помогао и дао на
располагање терен који је веома
занимљив.

У међувремену је , како се тржиште
мијења, Калцедонија направила неки
другачији договор тако да је активност
која је требала бити рађена овдје у
Приједору пресељена у другу земљу
гдје већ постоји структура и логистика
за
то",
истакао
је
Руфоли.
Он је додао да су , управо због
сусретљивости
у
досадашњем
пословању, одлучили да наставе
инвестирање и у Приједору, у простору
који су првобитно назвали тренинг
центар.
"Видјели смо да људи које смо узели
јако брзо уче и задовољни смо са њима,
те смо одлучили ту инвестирати тако
што ћемо задржати тај број од 55
радника који тренутно раде и наставити
даље запошљавање", нагласио је
Руфоли.
Он је додао да постоје планови за
запошљавање 500-600 радника у новој
фабрици
.
Руфоли је истакао да се од постојећих
55 радника планира да троје иду у
Суботицу на обуку везано за нову
активност и који ће бити касније бити
учитељи и водитељи нових послова.
" У овој активности проширивања
производње
нећемо
заустављати
постојећу производњу већ ћемо упоредо
са њом, реновирати комплетно простор
Тропика са јасном намјером да до краја
године запослимо нове људе и то
наставимо и кроз 2020.годину", рекао је
Руфоли уз најаву да нове машине стижу
за
наредних
двадесетак
дана.
У овом простору некадашњег Тропика у
Брезичанима тренутно се ради на

__________________________________________________________Grad Prijedor___

______________________________________________________Informator____________
шивењу женских чарапа, а нова
производња ће , према ријечима
Руфолија , бити пуно љепша и односи се
на шивење пиџама и мајица за
"Тезенис" и "Интимисиме", које су
марке групације " Калцедонија".
У оквиру 47. Књижевних сусрета на
Козари“ промовисана нова издања из
едиције " Овјенчани" чији је издавач
Градска управа Приједор.
Уредник
издавачке
дјелатности
Књижевних сусрета Младенко Саџак је
изјавио да је након прошлогодишњих
првенаца и објављивања књига Бранка
Ћопића и Милована Данојлића, ове
године
ријеч
о
пет
књига
славодобитника Књижевних сусрета на
Козари и то су :Матија Бећковић,
Љубивоје Ршумовић, Драган Колунџија,
Милосав Тешић и Љубомир Симовић.
" Све књиге су имале своје изборе
различитих аутора, негдје су их радили
пјесници негдје приређивачи, књиге су
на неки начин самосвојне, нису то
избори које смо могли видјети у
досадашњим
издањима
других
издавачких центара па смо и на тај
начин покушали да дамо неки израз
који је личан и одражава Приједор",
истакао је Саџак.
Он је додао да свака од ових књига
посједује одјељак о Приједору и
књижевним дешавањима на Козари и
тако
реконструишу
културу
тог
времена.
У част књижевника Милосава Тешића
који је награду " Скендер Куленовић"
добио 2006.године објављена је књига "
Жеравија вода". Он је на промоцији
изјавио да је добро што организатори
објављују
књиге
досадашњих
добитника награда ових књижевних
сусрета и да је то нешто што оставља
трајнији траг и чиме је ова
манифестација
значајна.

Пјесник Драган Колунџија, који је
награду " Књижевни вијенац Козаре"
добио 2011.године, изјавио је да је
захвалан Приједору што је овако лијепу
његову књигу штампао под насловом "
Корак
на
дугом
путу"
.
" Ови сусрети су афирмисани и познати
и сваком пјеснику је част да своју
поезију или прозу објави у овој едицији
и ако наставе овако, то ће бити велики
успјех оних који раде у култури наше
Републике Српске", рекао је Колунџија.
Љубивоје Ршумовић је поводом
промоције његове књиге под називом "
Крчевина" изјавио да прилично дуго
долази у Приједор, чији је и почасни
грађанин, тако да овај град сматра
својим другим завичајем те да
поздравља
изавачки
подухват
организатора.
"Кад ми се дала прилика да направим
избор за ову библиотеку онда сам једну
своју стару идеју која је била прво
формулисана као пјесме које сам писао
када нисам био пјесник, онда временом
када је то сазрело у мени, онда сам тај
рукопис назвао крчевина. Крчевина
значи како сам ја, то је врста личне
интимне митологије", појаснио је
Ршумовић који је награду " Књижевни
вијенац Козаре" добио 2014.године.
Матија Бећковић, који је исту награду
добио је 2008.године који је истакао да
је њему велика част што је ове године
био у жирију да додјелу овогодишњњег
вијенца Козаре и што је објавена његова
књига " Свемирна слова" у едицији "
Овјенчани".
"У ствари овјенчан је Приједор и
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овјенчана је Козара, таквом једном
едицијом би се поносио и највећи
културни центар. То нису урадили
толики градови за које се чини да би им
то више припадало. Али су се овдје
нашли не само пјесници него и тумачи
поезије, зналци, и књижевној науци већ
позната имена, тако да су они
направили цијелу колекцију књига које
ће живјети док је нашег језика",
нагласио
је
Матија
Бећковић.
Све учеснике промоције поздравио је
градоначелник Приједора који је
изјавио да је књига нешто што се памти,
што биљежи вријеме и догађаје.
" Након прошлогодишњих првенаца ,
ми ћемо кроз наше књижевне сусрете и
даље објављивати најбоља књижевна
дјела лауреата јер желимо да им се се
одужимо
објављујући
изводе
из
њихових најбољих дјела које су они
сами бирали и они то с поносом износе
као велико достигнуће овог времена" ,
рекао је Ђаковић.Промоција ових пет
књига из библиотеке Књижевних
сусрета на Козари очекује се у октобру
и Београду , на 64.Сајму књига.
Књижевни сусрети на Козари
Књижевнику Душану Ковачевићу jе
уручена награда " Књижевни вијенац
Козаре" , као и статуета " Љубијски
рудар" и новчани дио ове награде
47.Књижених сусрета на Козари.
Образлажући одлуку жирија, један од
чланова Горан Максимовић је истакао
да је ријеч о једном о највећих писаца
српске књижевности који је у
посљедњих 50 година створио читав
један вијенац веома важних комедија.
" Од `Маратонаца` до `Ларија Томсонатрагедија једне младости`, `Балканског
шпијуна ` или `Професионалца`имамо
писца који служећи се гротескном
комиком или црнохуморним смијехом
понире у најдубље слојеве интегритета
српског народа и разобличава његове
врлине и мане" изјавио је Максимовић.

Ковачевић је новинарима изјавио да му
је ова награда изузетно драга , прије
вега , што потиче из овог краја који је
изњедрио велике писце по којима се
памти српски језик." Ова награда
обједињује некако све те људе који у
овде живели, писали и оставили траг у
српској
књижевности",
рекао
је
Ковачевић.
Он је захваљујући на награди рекао да
је сретао Скендера Куленовића у
Београду са којим није могао бити
пријатељ , јер је тада био доста млад,
али да му је драго што је био на Козари
и што је положио вијенац на његов гроб.
" Ова награда обједињује ту митску
планину Козару која је у нашем сећању
запамћена и као понос и као страдање" ,
рекао је Ковачевић.На дружењу
названом " Вече лауреата" изведена је
прво сцена из представе рађеној у
копродукцији приједорског и Народног
позоришта Републике Српске " Сабирни
центар" управо по тексту Душана
Ковачевића и у режији Марка
Мисираче.
Ковачевић је затим прочитао монолог из
своје драме " Живот у тесним ципелама"
која говори о томе како смо сваке
године мањи за 35-40.000 људи
истиичући да је то једна од наших
највећих
брига
данашњице.
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